
Jag har samlat spår av ljud, hos mig själv och hos 
andra. Ljudliga situationer som på olika vis varit 
betydelsefulla och stannat kvar i minnet.





I

Min mormor och morfar bodde i en villa precis 
intill järnvägen. Jag minns hur märkvärdigt och 
spännande jag tyckte att det var när jag väck-
tes av långa godståg som dunkade och mullrade 
förbi.

Fortfarande väcks de där känslorna ibland när 
jag hör vissa tågljud och jag kan dra mig till 
minnes hur det var att vara där och då.





II

Jag var på studieresa i Filippinerna. Under en 
helgutflykt skulle vi övernatta i ett strandhus 
med tunna väggar av bambu. 

Mitt i natten väcktes jag av ett högt ljud som 
jag aldrig hört förut och inte kunde identifiera. 
Ljudet verkade väldigt nära mitt huvud och jag 
var övertygad om att det var ett djur i min säng, 
på min kudde. 

Kvällen innan hade en fet kackerlacka sprungit 
över en säng i ett rum intill.





III

Jag minns att det fanns en småtråkig tid efter 
att jag kommit hem från skolan och innan för-
äldrarna kommit hem. Jag minns ljuden av en 
bil som närmar sig, de välbekanta ljuden från 
bildörrar som stängs, en tystnad och ljudet av en 
ytterdörr som öppnas. 

Någon slags förväntan och känslan av att famil-
jen samlats igen.





IV

Jag låg i sängen i min första egna lägenhet och 
försökte sova. Det regnade och från grannens 
balkong droppade med jämna mellanrum sto-
ra droppar ner på mitt fönsterbleck. Ljudet av 
droppen som träffade plåten gjorde det fullstän-
digt omöjligt att sova. 

I det tysta sovrummet fick ljudet otroliga pro-
portioner. Att en droppe kan låta så mycket!





V

Jag minns hur min pappa aldrig kunde förstå 
hur jag kunde lyssna på musik samtidigt som jag 
lärde mig franska glosor. Men annars stördes jag 
av hans skrammel i köket.





VI

På dagis var jag ofta en av de sista att bli hämtad. 

Jag visste precis hur min mammas klackar lät när 
hon kom för att hämta mig.





VII

Jag minns när slaktarn kom och skulle ta hand 
om någon gammal bagge. Så länge slaktarns bil 
stod på gräsplanen höll jag mig på behörigt av-
stånd. Jag minns mina öron på helspänn. Lyss-
nade efter ljudet av någon slags pistol eller annat 
ljud av död. Ville både höra och inte höra.





VIII

Jag minns att sitta i soffan i vardagsrummet el-
ler i köket vid middagsbordet och plötsligt höra 
ljud från min pappas sovrum. Vi stelnar lite. 
Han har vaknat. Kanske visste vi inte att han 
var hemma. ”E han himma?”.

Jag lyssnar vaksamt efter ljuden han skapar. 
Värdeladdade ljud. Hur är han idag? Jag tolkar 
hur han går, hur han öppnar sovrumsdörren, 
hur han går i hallen. Hur långsamt rör han sig? 
Släpar han med fötterna? Stöter han emot väg-
garna?





IX

Sedan jag varit i Manilla har ljudet av galande 
tuppar fått en ny innebörd. Tidigare har det va-
rit något som jag förknippat med landsbygd och 
hönsen vi hade under min uppväxt. 

När jag nu hör tuppen på S:t Hansgården på väg 
till skolan så känner jag istället den varma, fuk-
tiga luften på Filippinerna, förnimmer lukterna 
från mat som säljs längs gatorna och ser framför 
mig myllret av människor.





X

I Rom, i tunnelbanan på väg från Peterskyrkan, 
kommer plötsligt en hel hop av rejäla män i 
skinnjackor invällandes i tåget. De visar sig vara 
Berlusconi-anhängare på väg från någon mani-
festation. De fyller upp hela vagnen med sina 
kroppar, med brölande rop sinsemellan, med 
fräcka skämt.

Jag var trött, tyst, liten och på besök i en okänd 
stad. De var exhalterade, högljudda och ägde 
världen.





XI

När jag hör Zebra av Beach House minns jag 
hur vi satt vid soffbordet i ateljen. Jag minns vad 
som rörde sig i mitt huvud under den där pe-
rioden, vad jag jobbade med och hur jag levde 
mitt liv. 

Och jag minns hur du berättade om Zebra-lå-
ten, att den var väldigt betydelsefull för dig. Att 
den påminde dig om en annan person och tid i 
ditt liv.





XII

Jag minns knarrandet från ditt golv när du rörde 
dig i lägenheten ovanför.





XIII

Så trött jag blev på vinden i mina öron!





XIV

Jag minns hur det talades om ljudet från fallan-
de kroppar den 11 september.





XV

I sitt yrke som kemist var det vanligt att min 
farfar dikterade sin forskning. Detta hade jag 
ingen aning om när jag av en slump hittade 
en bandspelare i en skrivbordslåda hos mina 
föräldrar. Jag tryckte igång bandet. Ur högta-
laren kom min farfars torra och sakliga prosa. 
Jag lyssnade på hela bandet. Under tiden fick 
jag tillbaka en mängd minnen av min farfar. 
Hans utseende, sättet han formade munnen på 
när han talade och ljudet av hans fotsteg i deras 
bostad. Han kunde fysiskt påverka mig trots 
att han hade varit död i tio år. För mig var han 
fysiskt närvarande, mer än han någonsin varit 
genom fotografier.





XVI

Jag minns att vakna till ljudet av en puttrande 
kaffebryggare.





XVII

Vi var ute och gick en kvällspromenad. Vi gick 
nära varandra eftersom jag är mörkrädd.

Ett får bräkte från ingenstans och skrämde livet 
ur mig.





XVIII

Jag minns hur det hur det känns att stå på gång-
bron över järnvägen. Ljudet, vibrationerna, 
rörelserna när snabbtåget dundrar förbi under 
mina fötter.





XIX

Tickandet från trafikljusen vid övergångsstället 
får mig att tänka på Stockholm.





XX

Ljudet av gnissliga gummisulor får mig att tänka 
på en baskethall i Manilla. Och ett par för stora 
skor jag hade en gång.





XXI

Jag kommer ihåg när jag först hörde de halv-
kvävda små skriken från andra sidan väggen. 
Hur jag stannade upp och satt stilla i fåtöljen 
och lyssnade. Vad var det?! Är det någon som 
behöver hjälp? … Är det TVn som låter? … Har 
dom sex? … Är hon på väg att föda barn? Är det 
ett barn som skriker??




